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CERTIFICAT DE GARANŢIE 

 

 

Perioada de garanţie comercială (conform definiției de la art. 2, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 449/2003, republicată) acordată pentru 

produsul TERMOSTAT DE AMBIENT “CONTER N4 multizone”, este de 24 luni de la data facturării. Durata medie de utilizare este de 48 

luni. Prezentele condiții de garanție se completează cu prevederile O.G. 21/1992 şi Legea 449/2003, astfel cum a fost modificată de O.G. nr. 

9/2016, care regelementează drepturile consumatorilor. 

 

Cumpărător ....................................................................................................................................... ............................................................  

 

Adresa .......................................................................................................................................................................................... ................ 

 

Nr. factură ........................................ din ..........................................................  

 

 

Firma importatoare: TRIVAS GRUP S.R.L., J9/191/2018, C.U.I. 4588222 

Adresă: Str.Împăratul Traian Nr.21, Brăila, România. Telefon contact vânzător : tel: 0239.629.255 

Firma de montaj ……………………………………………………………………………………………………………...................... 

Adresă / telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

Garanția comercială acordată de vânzător nu limitează drepturile legale ale consumatorilor (astfel cum sunt definiți de lege), cu privire la 

garantia legală de conformitate, astfel cum este reglementată de Cap. III din Legea nr. 449/2003, republicată. 

 

Garanția legală de conformitate 

1. Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. Prin 

termenul de consumator se înțelege ceea ce legea defineşte astfel, la momentul emiterii prezentului certificat. 

2. Răspunderea vânzătorului privind garanția legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajată dacă 

lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este 

mai mica de 2 ani, acest termen se va reduce conform cu durata medie de utilizare. 

3. Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o. 

4. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin 

reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în 

condiţiile art. 13 şi 14 din Legea nr. 449/2003. 

5. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a 

solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. Caracterul 

imposibil sau disproporţionat al unei măsuri se stabileşte conform definițiilor legale, valabile la data emiterii prezentului certificat. 

6. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la 

cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui 

document de predare-preluare.  

7. Noţiunea “fără plată” se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, 

manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare. 

8. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului dacă nu beneficiază nici de repararea, nici 

de înlocuirea produsului în termenul maxim de 15 zile prevăzut de lege, fără costuri pentru consumator. Consumatorul nu este îndreptăţit să 

solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră. 

9. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata 

cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui 

termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. În 

cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. 

 

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de 

conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a 

produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, 

respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către cumpărător. 

 

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție 

care curge de la data preschimbării produsului. Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia cumpărătorului. 

Prevederile punctelor 3-8 de la capitolul “Garanția legală de conformitate” se aplică în ceea ce priveşte garanția comercială. 
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GARANTIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ŞI CEA COMERCIALĂ ISI PIERD VALABILITATEA DACA: 
- Nu au fost respectate instrucțiunile de depozitare, instalare, exploatare și/sau condițiile menționate în certificatul de garanție. Vânzătorul nu își 

asumă nici o obligație în cazul în care cumpărătorul pierde manualul de instrucțiuni. 

- Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, în afara societaților autorizate de vânzător, sau au fost deteriorate sigiliile sau etichetele de 

garanție. 

- Echipamentele au fost deteriorate intenționat sau prin neglijență, au fost modificate sau utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost 

destinate. 

 

- Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalării în spații cu umiditate ridicată / mediu coroziv, din cauza transportului, manipulării, 

depozitării, utilizării incorecte, sau dacă se constată urme de lichid pe componentele electrice ale acestora. 

- Echipamentele au suferit șocuri mecanice prin presare, lovire etc. 

 

La intrarea în service, cumpărătorul va prezenta obligatoriu factura, chitanța şi certificatul de garanție care au însoțit produsul. Fără aceste acte 

cumpărătorul nu poate beneficia de garanție. 

Cumpărătorul declară ca acceptă toate clauzele menționate în prezentul certificat de garanție, că produsul preluat este complet, în bună stare și 

coincide cu cel facturat. 

 

 

Vânzător,            Montator,                                        Cumpărător, 

 

 

              

         Nume, prenume, semnătură 

 

 

                                                 ___________________________ 

  Ştampilă/semnătură    Ştampilă/semnătură  

 

 

Unitatea service: SC TRIVAS GRUP SRL Punct de lucru Brăila str. Împăratul Traian nr. 21 Tel: 0239 629 159, L-V 800 - 1600 

Intervenţii în perioada de garanţie 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
Importator: SC TRIVAS GRUP SRL 
Str. Împăratul Traian Nr 21, Brăila , România 
www.trivasgrup.ro ; e-mail: office@trivasgrup.ro 
 
 
Produs:    Termostat electronic de ambient  
Identificare:  Model : N4 multizone  
 
Aplicarea directivelor consiliului:  Radio Equipment Directive 2014/53/EU 

 

Standarde armonizate aplicate și îndeplinite: 
RE Directive 2014/53/EU, article 3(1)(a) – Safety 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 

RE Directive 2014/53/EU article 3(1)(a) - Health  
EN 62479:2010 
 
RE Directive 2014/53/EU article 3(1)(b) – EMC (Electro Magnetic Compatibility) 

EN 301 489-1 v2.2.0    EN 301 489-3 2.1.1 
 
RE Directive 2014/53/EU article 3(2) – Radio 
EN 300 220-1 V 3.1.1 EN 300 220-2 V3.1.1 

 
Organismul de certificare: 
Siemic ,address : 775 montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA. 
www.siemic.com 
Email: info@siemic.com; Tel.: 408 526 1188, Fax: 408 526 1088 
 

Laborator de testare 
Anbotek Compliance Laboratory Limited 
Address:1/F., Building 1, SEC Industrial Park, No. 0409 Qianhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 518054, Guangdong, China 
Tel  +86-755-26014771;Fax  +86-755-26014772 
 
 
Declarăm că echipamentele sus menţionate sunt în conformitate cu directivele şi standardele prezentate, dacă 
sunt instalate în conformitate cu specificaţiile producătorului. 
 
SC TRIVAS GRUP SRL 
Data: 25.11.2019 

http://www.trivasgrup.ro/
mailto:office@trivasgrup.ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053&locale=en
http://www.siemic.com/
mailto:info@siemic.com

